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ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਭੂਿਮਕਾ
ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਿਲਖੀ
ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਪੱਤ੍ਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਨੈਿਤਕਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਸੱਚੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਗਆਨ ਿਜਹੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ । ਲੇਖਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ । ਲੇਖਕ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੇਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ “ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ”
।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ 1:1, 2
ਮਸੀਹੀ ਬੁਲਾਹਟ 1:3-21
ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ 3:1-18
ਨਮਸਕਾਰ
੧ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ।
ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ l
੨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ।
ਬੁਲਾਹਟ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵ
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੩ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਹੈ l ੪ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ
ਜੋ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਤਾਈ ਦੇ
ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਓ l ੫ ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ
ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਿਗਆਨ ੬ ਅਤੇ ਿਗਆਨ
ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ੭ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ l ੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਿਵੱਚ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਬੇਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ l ੯ ਪਰ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ l ੧੦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਵੋ,
ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਿਕਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਓਗੇ l ੧੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ।
ਪਤਰਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ
੧੨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱਖਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਚਆਈ ਤੇ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਥਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ l ੧੩ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਂ
ਿਦੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ l ੧੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ l ੧੫ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ।
ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ
੧੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ
l ੧੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਦਰ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ ਿਮਲੀ ਸੀ,
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ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਤਾਪੀ ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ
ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ l ੧੮ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੁਿਣਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ l ੧੯ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ
ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁ ਨਾ ਫੁੱਟੇ ਅਤੇ
ਿਦਨ ਦਾ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ ੨੦ ਿਕ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ
ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ l ੨੧ ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ।
੨
ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ
੧ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵੀ ਠੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਰੀ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ
ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ । ੨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਮਗਰ
ਲੱਗ ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ । ੩ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣਾਉਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ
ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾ ਛੱਡਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਿਪਆ । ੪ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ । ੫ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਸਗੋਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ
ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਲੋ ਿਲਆਂਦੀ ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ
ਸੀ ਸੱਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾ ਿਲਆ । ੬ ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਨਗਰਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਕੇ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਦੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ । ੭ ਅਤੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਚਾ ਿਲਆ
। ੮ (ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਿਦਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਿਦਨੋ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਧਰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਸੀ )
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੯ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਆਂ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ! ੧੦ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ,
ਿਜਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਦੀ ਕਾਮਨਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ
ਤੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਢੀਠ ਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ । ੧੧ ਭਾਵੇਂ ਦੂਤ ਿਜਹੜੇ ਬਲ ਅਤੇ
ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਿਮਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੧੨ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਹੀਣ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਸ਼ਟ
ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਕੁਧਰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਗੇ । ੧੩ ਿਦਨੇ ਉਹ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਿਵੱਚ
ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਦਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇਪੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਿਣਆਂ ਿਪਆਰ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
੧੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵਭਚਾਰਣਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਪ
ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ । ਉਹ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲੋਭ ਿਵੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਸਰਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ! ੧੫ ਉਹ
ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਿਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਮਾਰਗ
ਹੋ ਤੁਰ,ੇ ਿਜਸ ਨੇ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰਾ ਜਾਿਣਆ । ੧੬ ਪਰ ਉਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਿਝੜਕ ਖਾਧੀ । ਇੱਕ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਗਲਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਉਹ ਸੁੱਕੇ
ਖੂਹ ਹਨ । ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਨ੍ਹੇਰ ਘੁੱਪ
ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੧੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਭੁੱਿਲਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਬਚ ਕੇ ਿਨੱਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਨਾਲ
ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਵੱਲ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ੧੯ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ
ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ । ੨੦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ
ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਤੋਂ
ਬਚ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸਣ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪਛਲਾ
ਹਾਲ ਪਿਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ । ੨੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਹੀ
ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਿਗਆ ਤੋਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਫਰ ਜਾਣ । ੨੨ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਵਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
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ਠੀਕ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਭਈ ਿਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਲਾਈ
ਹੋਈ ਸੂਰਨੀ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
੩
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਦਨ
੧ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹਾਂ, ੨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਲੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਗਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ । ੩ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ । ੪ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਕੀ
ਪਤਾ ਹੈ ? ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਡ ਵਡੇਰੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸੱਭੇ ਕੁੱਝ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੫ ਓਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ
ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਹੈ । ੬ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋਇਆ । ੭ ਪਰ ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਭਗਤੀਹੀਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਨਆਂ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਰਿਹਣਗੇ । ੮ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਿਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਜਹਾ ਹੈ
। ੯ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੇ
ਿਢੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ । ੧੦ ਪਰੰਤੂ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿਦਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂੰ ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਰਜ ਨਾਲ
ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਢੱਲ਼ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹਨ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
੧੧ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਭੇ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਲ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ
ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚਲਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ? ੧੨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋ,
ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਸ਼ ਸੜ ਕੇ ਢੱਲ਼ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਪਸ਼
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ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਿਪਘਲ ਜਾਣਗੀਆਂ । ੧੩ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ
ਨਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਮ
ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।
ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
੧੪ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਨਰਮਲ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਠਿਹਰੋ । ੧੫ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝੋ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ
ਭਾਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਿਗਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ । ੧੬ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤ੍ਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ
ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ
ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਿਲਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ੧੭ ਸੋ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਜੋ ਿਕਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪਓ । ੧੮ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ । ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੁਣ ਅਤੇ
ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ । ਆਮੀਨ ।
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